
 

 )2009؛  کاالگان و همکاران) پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی

 وجه می باشد. 3سوال در  13ساخته شد و دارای  2009توسط کاکالن در سال  پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی

کرونباخ  یشده است و الفا ی)کاماًل موافق تا کاماًل مخالف( طراح کرتیل یا نهیپنج گز فیسواالت پرسشنامه بر اساس ط

 باشد یم 0/82به دست آمده 

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

بدبینی سازمانی اشاره می کند به وجود احساسی منفی در بین افراد، که ثابت شده اثراتی منفی از  بدبینی سازمانی:

ای کاری را موجب می شود )دین و قبیل، نارضایتی، اختالل، ناامیدی در مورد سازمان و همچنین همکاران در مکان ه

 (.1998همکاران،

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

بدبینی گویه ای پرسشنامة  13گان به سواالت نمره ای است که پاسخ دهندهبدبینی سازمانی در این پژوهش منظور از 

 دهند.میسازمانی 

 : مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 سه مؤلفه می باشد که در زیر به ترتیب به آنها اشاره می کنیم: سوال و 13این پرسشنامه دارای 

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 4تا  1 بعد عاطفی

 9تا  5 بعد شناختی

 13تا  10 بعد رفتاری

 پاسخگوی گرامی

کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 ی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نياز

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 باالترکارشناسی و   لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت



 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 :سواالت
 پرسشنامه بدبینی سازمانی ردیف
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 بعد عاطفی
      کنماندیشم، احساس عصبانیت میسازمانم میوقتی در مورد  1

      کنماندیشم، احساس ناراحتی میوقتی در مورد سازمانم می 2

      کنماندیشم، احساس تنش میوقتی در مورد سازمانم می 3

      کنماندیشم، احساس اضطراب میوقتی در مورد سازمانم می 4

 بعد شناختی
      سازمانم بین حرف و عمل فاصله وجود دارد.معتقدم که در  5
      در سازمانم در مورد سیاست ها، اهداف و اعمال اتفاق نظر کمی وجود دارد. 6
وقتی سازمانم قصد دارد کاری را انجام دهد، من متعجب می شوم اگر آن واقعاً  7

 اتفاق بیفتد.

     

در سازمانم بین کاری از کارکنان انتظار می رود و چیزی که به خاطر آن جایزه   8

 می دهند تفاوت وجود دارد.

     

شباهت کمی بین آنچه سازمان می گوید و آنچه انجام خواهد و آنچه واقعاً انجام  9

 می دهد وجود دارد.

     

 بعد رفتاری
که در سازمان محل کارم رخ می دهد،  نزد دوستان خارج از سازمانم از اتفاقاتی 10

 گله و شکایت می کنم.

     

      دانسته هایم را به طور مختصر با همکارانم مبادله می کنم. 11
      با دیگران در مورد کارهای که در سازمان انجام می شود، صحبت می کنم 12

      اعمال و سیاست های سازمان را با دیگران نقد می کنم 13

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

وارد نرم افزار اس ها داده  ها را ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

 اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کردن 



( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر حاال شما هم مولفهمرحله سوم. 

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با 

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه  های به دست آمدهبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

پرسشنامه داشته  10داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1د سواالت پرسشنامه * تعدا

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

13 32 65 

  خواهد بود. 105و حداکثر  15عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  15امتیازات خود را از 

 می باشد. :  میزان بدبینی سازمانی افراد در حد پایینی  22تا  13نمره بین  

 : میزان بدبینی سازمانی افراد در حد متوسطی می باشد. 44تا   22نمره بین 

 : میزان بدبینی سازمانی افراد در حد باالیی می باشد.  44نمره باالتر از 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می  

 ( روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.2014در پژوهش دین و همکاران )(. 1390کنیم) سرمد و همکاران،



 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

ست از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه قابلیت ا عتماد یا پایایی یک ابزار عبارت ا

سرمد و همکاران، شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد)  در پژوهش  (. 1390ابزار اندازه گیری در 

  درصد ذکر شده است. /82کرونباخ  ( پایایی پرسشنامه به روش آلفای1998دین و همکاران )
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